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Callcenters

Steeds meer diensten worden via de telefoon aan-
geboden: ticketverkoop, reservaties, bestellingen,
bijstand, enz. Geen reclameboodschap op TV of ra-
dio of men krijgt er een gratis telefoonnummer bij.
Elke kans wordt aangegrepen om in contact te kun-
nen treden met de (potentiële) klant. De mensen
die ons bellen (“mag ik u een paar vraagjes stel-
len...?”): zijn de zogenaamde ‘operatoren’ van een
‘callcenter’. Bij een callcenter moet men zich een
grote ruimte voorstellen waar een aantal mensen,
in rijen achter elkaar of in ‘eilanden’, met een head-
set op voor het computerscherm aan het bellen zijn
en gegevens opvragen en intikken. In het lokaal
hangt steeds een elektronisch bord dat continu
aangeeft hoeveel telefoons in behandeling zijn en
hoeveel wachtende bellers er zijn. Voor elke 10
operatoren is er een supervisor die (via gesofisti-

ceerde software) alles nauwgezet
opvolgt en bijspringt waar nodig.
Kenmerkend voor een call center
is de doorgedreven integratie van
telefonie en informatica, die er-
voor moet zorgen dat het commu-
nicatieproces efficiënt en rendabel
verloopt.

Zelf doen of doen doen?

Sommige bedrijven kiezen ervoor
om ‘in eigen huis’ een callcenter
op te starten, andere doen hier-
voor beroep op een externe leve-
rancier (een zogenaamd third-par-
ty callcenter). In het eerste geval
gaat het vaak om een bestaande
klantendienst die omgebouwd

wordt tot een callcenter. Men spreekt over een in-
house callcenter. Voorbeelden zijn het callcenter
van Sabena waar men terecht kan voor boekingen,
klachten of vragen in verband met vluchten, het
callcenter van Neckermann waar men producten
kan bestellen uit de catalogus, of dat van het medi-
abedrijf Roularta. Momenteel lijken bedrijven meer
en meer voor deze formule te opteren, omdat ze
geloven dat het callcenter van strategisch belang
wordt voor hun handel. Wanneer bedrijven zelf
niet over de nodige know how of infrastructuur be-
schikken om het ‘belwerk’ te organiseren, dan kun-
nen ze ook beroep doen op gespecialiseerde be-
drijven die optreden als out-house call-leverancier.
Voorbeelden zijn Eurocall of Sitel. Sitel is een mul-
tinational met 75 call centers in 18 landen. Twee af-
delingen van Sitel in Diegem en Anderlecht stellen
samen een 600-tal mensen tewerk. Bij Eurocall
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“U heeft een prachtige reis gewonnen...”. “Goeiemiddag, ik ben

Cindy, mag ik een paar vragen stellen...”, Het verkoopstelefoon-

tje na de kantooruren, het is stilaan een vertrouwd fenomeen

geworden. Tot voor een paar jaar ging het om niet veel meer dan

een handvol marketingbureaus. Tegenwoordig schieten ze als

paddestoelen uit de grond. Ze heten nu callcenter, contact cen-

ter of service center en dienen zich aan als beloftevolle werkver-

schaffers in de nieuwe economie. Geschat wordt dat er in ons

land een 500-tal van deze centra actief zijn, die samen een

20 000 mensen zouden tewerkstellen. Goed nieuws dus. Maar...

het blijkt dat veel werknemers het niet veel langer dan 6 à 12

maanden volhouden. Blijkbaar is er toch iets aan de hand. Hoog-

tijd dus voor STV om een kritische blik te werpen op het feno-

meen.



werken een 100-tal operatoren waarvan een groot
deel permanent bij de klant. De formule – in het
jargon ‘insourcing’ – is enigszins vergelijkbaar
met uitzendkantoren die ‘aan huis’ werken. Geken-
de voorbeelden van outsource-projecten zijn de
Vlaamse infolijn, de ticketingprocedure van Fnac of
de VTM-shoppinglijn.

Een derde, ietwat bijzondere, formule is de zoge-
naamde ‘hotelformule’ of co-sourcing. Het gaat hier
om een samenwerkingsverband tussen een klant
(een bedrijf) en een leverancier van callcenter-in-
frastructuur, technologie en personeel. In praktijk
betekent het dat men als bedrijf voor een bepaalde
periode een aantal seats huurt bij het hotel en daar
met eigen personeel (of van het hotel) het call-pro-
ject uitvoert. Voorbeelden van dergelijke call cen-
ter hotels zijn Brucall in Brussel, Telecenter in Ant-
werpen of Teleport in Oostende.

Van praatrobot tot professioneel
adviseur

Praten over ‘de’ operator heeft weinig zin. Het
werk en de werkomstandigheden van een operator
kunnen immers zeer verschillend zijn. Terwijl Ka-
thy via de telefoon een half uur in de weer is om
mijn softwareprobleem op te lossen, heeft Debby
intussen misschien tien of vijftien keer hetzelfde
drie-lijnen-versje (het zogenaamde script) afgeram-
meld.

Grosso modo onderscheidt men drie types opera-
toren. Het eerste is de inbound-operator die pro-
ductinformatie verstrekt, reservaties boekt, klach-
ten opvangt, enz. Het tweede type is de outbound-
operator, die – in tegenstelling tot de eerste – zelf
een reeks personen/klanten contacteert, voor bij-
voorbeeld een tele-enquête of productverkoop.
Het derde type tenslotte is de helpdesk operator die
instaat voor het bieden van technische support of
gespecialiseerde product/dienstinformatie. Taakin-
houdelijk ligt de breuklijn vooral tussen het laatste
en de eerste twee types. Bij (professionele) help-
deskfuncties treffen we meestal een complexer
taakpatroon aan en hebben de medewerkers ook
meer zeggenschap over de wijze waarop ze het
werk vormgeven. Het kwantitatieve aspect (aantal
telefoons per uur) speelt een veel minder belangrij-
ke rol in de performantievereisten dan bij de mees-

te in/outboundopdrachten. Bij deze laatste is het
zeer gebruikelijk dat het werk van de operator
tot op de seconde in kaart gebracht wordt: gemid-
delde wachttijden, verloren calls, effectieve ge-
sprekstijden, ... Snelheid en hoeveelheid zijn de
parameters die ‘winst’ en ‘verlies’ bepalen. Bij
helpdeskfuncties daarentegen zijn het overwegend
kwalitatieve maatstaven die gehanteerd worden:
kern van de zaak is dat het probleem van de klant
opgelost wordt.

Samen rond de tafel: teamwerk?

In het callcenter-milieu worden de noties ‘team’,
‘teamwerk’ of ‘teamspirit’ hoog in het vaandel ge-
dragen. In vrijwel elke vacature wordt gevraagd
naar mensen die teamgericht zijn, goed kunnen sa-
menwerken met anderen, etc. Zo lezen we in de
voorstellingsbrochure van het ‘customer service
center’ van Mercedez-Benz: “Only by means of per-
fectly coordinated teamwork will we be able to
achieve our goals”. Echter, een blik in het callcen-
ter volstaat om vast te stellen dat elke operator zeer
individueel bezig is. Er komen x-aantal telefoon-
gesprekken binnen en elke operator behandelt af-
zonderlijk oproep na oproep. Van samenwerken
lijkt weinig sprake. Wie goed kijkt ziet een ‘ge-
ïndustrialiseerd communicatieproces’ gekenmerkt
door een functionele organisatie met een ver door-
gevoerde arbeidsdeling. Vanwaar dan het ‘teamdis-
cours’ in een dienstverleningsproces dat, veel ster-
ker dan vele andere diensten, vaak heel dicht
aanleunt bij het klassieke lopende band werk in
een industriële context?

Om een verklaring te vinden moeten we wellicht
eerder kijken naar teamwork als een cultureel con-
cept. De notie teamwork in het callcenter slaat
meer op het creëren en bewaken van een bepaalde
‘groepssfeer’ door allerhande zogenaamd ‘soft in-
centives’ (samen bowlen, verjaardagstaart, verkie-
zen van het team van de maand) dan op het struc-
tureren van het arbeidsproces.

Souplesse

Callcenters streven ernaar om zoveel mogelijk be-
schikbaar te zijn. Het motto is ‘bel ons wanneer het
u best uitkomt’. Weekend-, avond- en nachtwerk

170 OVER.WERK Tijdschrift van het Steunpunt WAV 1-2/2001



zijn dan ook het logisch gevolg. Ongeveer een vijf-
de van de call centers is 7 dagen op 7 actief. De
personeelsbezetting wordt zoveel mogelijk afge-
stemd op het (voorspelde) werkvolume. De perso-
neelskost vertegenwoordigt immers ca. 2/3 van de
globale kost. Om de personeelsbezetting goed af te
stemmen op het fluctuerend werkvolume worden
grosso modo twee strategieën gehanteerd: werken
met flexibele contracten en het uitkienen van een
efficiënt dienstroostersysteem.

Wie niet weg is...

Vele callcenters moeten afrekenen met een hoog
personeelsverloop. Gemiddeld zou het verloop in
de branche ronde de 30% schommelen. In een pe-
riode waarin het door de krapper wordende ar-
beidsmarkt, gekoppeld aan een vrij sterke groei

van de sector, steeds moeilijker wordt om mensen
te vinden, wordt dit probleem alsmaar prangen-
der. Het valt dan ook op dat de verschillende
callcenters inspanningen leveren om deze turnover
in te dijken: een betere ergonomische omgeving
creëren, inspelen op wensen van werknemers in-
zake werktijdregeling, een loopbaanperspectief
bieden aan operatoren, enz. Het zijn allemaal initi-
atieven die het beroep attractiever moeten maken
maar in wezen blijft het een problematische job: de
werkbelasting ligt meestal zeer hoog, de bewe-
gingsvrijheid is minimaal en de autonomie in de
taakuitvoering blijft beperkt.

Stephan Vanderhaeghe
STV
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